
Lietuvos energetikos instituto darbo taryba inicijavo apklausą siekdama išsiaiškinti darbuotojų poreikį 
anglų kalbos kursams bei anglų kalbos korekcijos kompiuterinės programos įsigijimui. Apklausa vykdyta 
2022 m. vasario 1-20 dienomis. Apklausoje dalyvavo 88 instituto darbuotojai, t.y. 38,8 %. Institute 2022 
gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 227 darbuotojas. 
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11. Kokių papildomų kursų, nekalbant apie anglų k., jūs, kaip LEI darbuotojas, pageidautumėte? 

 MS Project 

 MS Teams, IT saugumo 

 Efektyvios komunikacijos darbinėje aplinkoje konfliktinėse situacijose 

 Programavimo kursai (pvz. Phyton) 

 Fizikos, matematikos, chemijos 

 Viešo kalbėjimo, tyrimų planavimo ir užduočių valdymo mokymų 

 Straipsnių bei projektų paraiškų rašymo 

 artificial intelligence, machine learning, genetic algorithm, data literacy (Data Analytics Tools, 
data mining) 

 Viešo kalbėjimo, darbų pristatymų, greitesnio straipsnių rašymo. 



 Patentinių paraiškų rašymo ir teikimo. Mokslinės komunikacijos ir kaip pritraukti verslo įmones. 
Projektų rašymo gerosios patirties pasidalinimo (ne abstrakčiai, o konkrečiai). 

 Programavimo itin pažengusiems (akcentuojant akademinius poreikius) su programomis 
(MATLAB/OCTAVE, python, julia, C). Dirbtinio intelekto metodų pritaikymas. Duomenų 
statistinės analizės kursai. Duomenų vizualizavimo, pristatymo galimybių ypatingą dėmesį 
teikiant live demonstracijoms (kaip pvz.: Jupyter book ir pan.) 

 Vokiečių, olandų, ispanų, italų, prancūzų, kinų.... 

 Vokiečių k. 

 Mendeley (literatūros šaltinių kaupimas, sąrašų sudarymas, citavimas naudojant šią sistemą ir 
pan. - galimybės ruošiant straipsnius, disertacijas, projektų ataskaitas 

 Horizonto projektų rengimo ir administravimo 

 Anglų kalbos gramatika, academic writing pažengusiems. VDU labai gera dėstytoja Žieda 
Tamašauskaitė. O dėl kitų, tai statistiniai metodai, analizė, bendravimas su žiniasklaida 

 Viešosios kalbos 

 domina labiausiai anglų 

 Viešojo kalbėjimo, paraiškų rengimo. 

 Programavimo kursų 

 Python, Digital Transformation, Risk Management, Time Management 

 dalykinių savo srityje 

 Idėjų generavimo, kūrybiškumo skatinimo. 

 Lietuvių kalbos kursai 
 
12. Ar savo kasdieninėje darbo veikloje naudojatės kokiomis nors kompiuterinėmis programomis, 
kurios jūsų nuomone būtų naudingos kitiems ir ne tik jūsų laboratorijos kolegoms? 

 Jupyter notebook, blender, paint.net 

 MS Teams 

 deepl 

 Mendeley (Free). 

 Python 

 DeepL 

 Origin 

 Taip, turiu, būtų labai gerai įsigyti Microsoft Visio programos licenciją. 

 MacOS sistema 

 Rašymui naudoju LaTeX 

 Rašant straipsnius (cituojant šaltinius) būtų labai naudinga turėti programa tikrinančia ar 
aparašytas tekstas nesidubliuoja, t.y. ar nėra plagiato požymių. Programos pvz. galėtų būti: 
https://copyleaks.com/ 

 WordTune Editor 

 Mendeley 

 Schemų, eksperimentinių stendų, diagramų braižymo programa EdrawMax. Labai gražiai 
atvaizduoja, lengva naudotis, tačiau mokama. 

 Taip, grafinėmis programomis, skirtomis paruošti iliustracijas. 

 Origin/OriginPro programa 

 Būtų gerai DeepL Pro instituto apmokėta versija 



 
13. Kitos jūsų pastabos ir rekomendacijos: 

 Įsigyti pilną Grammarly ar analogiško įrankio versiją, nes nemokama padeda sugaudyti klaidas ir 
artikelius tiems, kas jau neblogai valdo anglų kalbą. 

 Reikia daugiau dirbti su savimi, o ne laukti kol viskas bus "atnešta ant lėkštutės". 

 Kvalifikacijos kėlimui įvairiose mokslininkui aktualiose srityse siūlyčiau bent iš dalies finansuoti 
patvirtintus, aukštos kokybės kursus, kuriuos rengia mokymų internetu platformos (pvz.: 
coursera). Būtent daugelį mano 11 atsakyme minėtų kursų yra pateikiami tokiose platformose. 
Taip pat, kad padidinti tokios platformos teikiamą naudą manau reikėtų sutelkti tam tikrą 
grupelę žmonių, kurie galėtų vienu metu mokytis ir kartu komunikuoti (čia tik idėja, nes bendru 
atveju tuos kursus tikrai įmanoma baigti ir vienam, jeigu turima pakankamai motyvacijos ir 
laiko). 

 Su grammarly pirkimu šiuo metu nereiktų skubėti, vystomi nauji galingesni dirbtinio intelekto 
įrankiai, per kelis mėnesius tokie įrankiai kaip grammarly gali tapti atgyvena. 

 Bet kokiems mokymams lektoriai turi būti savo srities pripažinti profesionalai, nes mes patys jau 
ne iš kelmo spirti, greit matosi kitų kompetencijos stoka 

 Mokslo dokumentų redagavimui būtina Grammarly PRO mokama versija. Organizacijai būtų 
žymiai pigiau ir efektyviau turėti šią programą negu mokėti už vertimus ir tekstų korekcijas. 

 Grammarly naudoju ir asmeninėms reikmėms, tad instituto apmokėjimas sukeltų daug 
nepatogumų (reikėtų deklaruoti pajamas natūra ir kt.). 

 Straipsniai rašomi anglų kalba, projektai vykdomi anglų kalba - tai netobulinant savo įgūdžių, 
nereiktų tikėtis našesnio darbo. Tai būtinybė, o ne viena iš opcijų reikia/nereikia. 

 Rekomenduočiau visiems pereiti prie LaTeX, nes dokumentai atrodys gražesni, teksto rašymas 
vyks greičiau ir su komanda bus lengviau dirbti prie vieno dokumento 

 Grammarly (ar analogiška) mokama programa būtina. 

 Ačiū, kad domitės darbuotojų poreikiais. 

 Ačiū už iniciatyvumą 

 Grammarly mano manymu būtina progarama darbui (straipsniams, atsakaitoms) ir būtų gerai 
kad nereikėtų mokėti iš savo kišenės. 

 Negaliu atsakyti į 10 klausimą, nesinaudoju dabar, bet jei būtų toks įrankis išbandymui galbūt 
toks poreikis atsirastų. 

 Apie kokio lygio anglų kalbos kursus kalbame? Ar temos/žodynas bus orietuotas į instituto 
veiklą? 

 Reik daugiau dėmesio bendro darbo IT priemonėms 

 Asmeninė pastaba dėl anglų k. kursų, jau daug kartų buvo organizuojama institute, teko juose 
dalyvauti, tačiau naudos iš jų buvo mažai. Pažanga pasiekiama tik per bendravimą, rašymą ir 
pan. Kursai gali pasiūlyti tik pagrindus, o šiuos manau daugelis jau turi. Programa gerai, bet free 
versijų taip pat labai daug ir patogių, verčiau LEI suorganizuotu vieningą MS Offisų sistemą, o jau 
vėliau būtų galima pridėti ir kitus paketus. 

 Manyčiau, jog kompetencijos kėlimo kursai būtų išties naudingi. 
 
 
Cituoti anketos duomenis be Lietuvos energetikos instituto Darbo Tarybos raštiško sutikimo 
draudžiama! Jei duomenis nuspręsite naudoti ar interpretuoti, prašau nurodyti nuorodą į Lietuvos 
energetikos instituto Darbo tarybos apklausą. 


